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Ukrajna. Lassan belefásulunk ebbe is. Háború. 
Rettegett rém. Belátjuk, hogy semmi befolyásunk 
nincsen a globális gazdasággal mostanra eggyé 
olvadó világpolitikára, miközben az óriási befolyás-
sal van a mi életünkre, mindennapjainkra (ld. egy 
mega ukrán sertéshús-termelő sztoriját).

Történelem. Nem panaszkodhatnak közülünk azok, 
akik az „átkosban” kezdték, rendszerváltásoztak, 
majd most látják a korábban áhított Unió és az 
egész Világ válságát. Mellé világjárványt, aszályt, 
közelben háborút. Ki hitte volna, hogy a kilencve-
nes évektől született generációknak még nehezebb 
is lehet, mint nekünk volt anno? De állják a sarat. 
Optimizmusuk adjon nekünk is erőt, akik láttuk a 
sertéságazat jobb napjait. (ld. a Fiataljaink rovat-
ban közzé tett riportot).

Velünk élő történelem

Korábban is hangsúlyoztuk: folytatjuk azt, amihez 
értünk. Aki még nem hagyta el a mezőgazdasá-
got, szűkebb területét, a sertéságazatot, az végzi 
a dolgát. Ezen sorok írójának egyik dolga a szak-
mai információáramlás. Folytatva a jelenleg legna-
gyobb kihívást jelentő témát, antibiotikumozunk. 
Az itt közöltek még mindig a világ egyik vezető 
szaklapjából vett kivonatok, de később igyekszünk 
már hazai tapasztalatokról is beszámolni.

WEKERLE BALÁZS
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Antibiotikum-felhAsználás 
Az európAi sertéshús-termelésben:
A keVesebb lehet több

Különböző tanulmányokat végeztek már, hogy 
jobban megismerjük, miként változott Európában 
a sertéságazatban az antibiotikum-felhasználás az 
elmúlt két évtizedben, úgy minőségi, mint mennyi-
ségi értelemben.
2005-ben az Európai Gyógyszerügynökség the 
European Medicines Agency (EMA) elindította az 
European Surveillance of Veterinary Antimicrobial 
Consumption (ESVAC) projektet. Ennek keretében 
országokra bontva számszerűsítették az antibio-
tikum-felhasználást állatoknál, az állatorvosi an-
tibiotikumok nemzeti eladási adataiból. A 2020-ig 
gyűjtött adatok 31 Európai ország antibiotikum-
eladási adatait mutatják. A felhasználást az aktív 
összetevő mg-ban kifejezett értékesített mennyi-
ségében adták meg a populáció korrekciós egység 
(PCU) arányában, amely az élelmiszert termelő 
állatok biomasszájának becsült értéke (beleértve a 
lovakat) az adott országban.
Az ESVAC adatok összehasonlító és ismételt át-
tekintést adnak az összes antibiotikum-eladásról 
Európában. Az eredmények jelentős eltéréseket 
mutatnak az egyes országok között, az alacsony, 
2,3 mg/PCU-tól egészen a 393,9 mg/PCU értékig, 
51,9 mg/PCU középértékkel. Az értékesítési adato-
kat 2011 és 2020 között minden évben szolgáltató 
25 országban az eladás 43,2%-os csökkenése ta-
pasztalható (mg/PCU) jelentős csökkenéssel az ér-
tékesítésben némelyikben a legmagasabb pontokat 
elérő országok közül.

Habár ezek az ESVAC adatok sikeresen nyomon 
követik az Európában az állatoknál az antibioti-
kum-felhasználás általános trendjét, nehezebb az 
egyes állatfajokra, pl. sertésre felhasznált mennyi-
ségek követése. Ennek oka, hogy számos antibioti-
kumot több fajra regisztráltak a piacon.

felhAsználási felmérések országos szinten

Az AGP-k európai tilalma óta a figyelem a terá-
piás, meta- és profilaktikus antibiotikum-felhasz-
nálásra irányul az állattartásban. Ez sarkalt több 
európai országot arra, hogy felmérést készítsenek 
az antibiotikum-felhasználásról sertéseknél.
Ezek a felmérések fontos lépést jelentettek az 
antibiotikumok használatának és az ezzel járó koc-
kázatnak mélyebb megértéséhez. A tanulmányok 
közül több is jelentős különbségeket mutatott ki 
az antibiotikum-felhasználásban a termelési ciklus 
különböző fázisaiban, elsősorban a fiatal állatok ja-
vára. Tipikus megfigyelés volt még, hogy országon 
belül a telepek között is nagy eltérés volt, illetve a 
profilaktikus gyógykezelés gyakorisága, gyakran 
olyan kritikusan fontos antibiotikumok alkalmazá-
sával, mint a harmadik generációs cefalosporinok 
és fluoroquinolok. Továbbá, a nagyobb telepméret, 
az állatorvos személye, a gyenge biobiztonság és 
telepi egészségügyi menedzsment mind említésre 
került, mint az antibiotikum-használat okai. Egyes 
tanulmányok bizonyították, hogy idővel csökkent-
hető a felhasznált antibiotikumok mennyisége anél-
kül, hogy feltétlenül veszélyeztetnénk az állatok 
egészségét és termelékenységét.

Az Európai Unióban az antibiotikus hozamfokozók (AGP) használatát 2006-ban 
betiltották. Több mint 15 évvel későbbsok leckét megtanultunk kontinens-szerte. 
Minden tagállam a maga módján tanul belőle, így az adatokat nehéz összevetni. 
A Genti Egyetem (Belgium) tudóscsoportja megtette.
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több országrA kiterjedő felmérések

Az említett felméréseket hátráltatja az eltérő 
mértékegységek használata az antibiotikumok fel-
használásában, meghiúsítva az összehasonlítást 
az országok között. Ezért fontos előrelépés az egy-
séges mennyiségmérési módszerrel elvégzett, több 
országra kiterjedő tanulmány. Ez kimutatta, hogy 
a legtöbb antibiotikumot a választott malacok kap-
ják, utánuk a szopós malacok következnek.
Azt is megfigyelték, hogy a telepeken, ahol nagy 
mennyiségű antibiotikumot használnak fel a ma-
lacoknál, ott többet használnak a hízókra is. Ez 
részben magyarázható a tartók szokásaival és 
viselkedésével. Mindezeken túl, a tanulmány nagy 
különbséget mutatott a vizsgált államok között. Ez 
az országok, illetve azokon belül telepek közötti 
különbség magyarázható a különbségekkel a be-
tegségek előfordulásában és/vagy a biobiztonság 
szintjének eltéréseivel. Ugyanakkor jelezheti az 
antibiotikumokhoz való hozzáállást is a tartók és 
állatorvosok részéről. 
A jól használható telepszintű antibiotikum-fel-
használási adatok gyűjtése érdekében kilenc euró-
pai országra kiterjedő felmérés készült, melyben 
egy adott állattételre alkalmazott antibiotikum-
mennyiséget adtak meg 180 sertéstelep esetében. 
Az antibiotikum-felhasználást a kezelési gyako-
risággal (TI) adták meg, az EMA által megadott, 
állatokra meghatározott napi adagra (DDDvet) 
alapozva. A TIDDDvet azt az időt fejezi ki száza-
lékban, ameddig a sertést antibiotikummal kezelik 
egy meghatározott időszak alatt.
A tanulmány kimutatta, hogy az átlag európai 
sertést élettartamának 9%-ában kezelik antibio-
tikummal. A gyógyszer többségét a választott 
malacok kapták (a teljes TIDDDvet 69,5%-a), 
melyet a szopós malacok követnek (22,5% a teljes 
TIDDDvet-ből).
Ebben a több országra kiterjedő tanulmányban is 
nagymértékű volt az eltérés az országok és telepek 
között. Fontos kiemelni, hogy a telepek 11,7%-a 
egyáltalán nem alkalmazott csoportos antibioti-
kum-kezelést a termelési ciklus alatt. Ugyanakkor, 
az antibiotikum-felhasználási szokások nagy eltéré-
se (a választott antibiotikum és/vagy annak meny-
nyisége) a telepek között felveti annak szükségét, 
hogy lépéseket tegyünk a felelősebb felhasználás 
érdekében, mint pl. csökkentve a felhasználást 
a stratégiai időpontokban, kombinálva a javuló 

biobiztonsággal. Emellett változhat a használt mo-
lekulák kiválasztása is, tartózkodva a kiemelt prio-
ritású, kiemelten fontos antibiotikumoktól, mint a 
kolisztin, a fluoroquinolonok és a harmadik, negye-
dik generációs cefalosporinok,
A széles spektrumú penicillinek (31,2%) és 
polimyxinek (24,7%) voltak a leggyakrabban hasz-
nált aktív összetevők a csoportos kezeléseknél, 
többségüket takarmányban vagy vízzel beadva 
(82%), habár a beadás módjában is jelentős eltéré-
sek mutatkoztak az országok között.

állományszintű AdAtkezelés

Jelenleg az állatgyógyászati antimikrobiális sze-
rek alkalmazásának állományszintű számításá-
val, elemzésével, kommunikációjával és a felelős 
alkalmazásra vonatkozó irányelvekkel foglalkozó 
hálózat (AACTING) 25 különböző állományszintű 
antibiotikum-felhasználási adatgyűjtést ír le a 
sertéstartásban, melyek 15 különböző európai or-
szágból származnak.
Ezek a rendszerek nagyban eltérnek, beleértve 
a gyűjtött adatok típusát (pl. felhasznált antibio-
tikum mg-okban szemben a kezelt napokkal; kg 
biomassza szemben a veszélyben lévő állatok test-
tömegével és számával), az elvégzett elemzés és 
annak várható eredményét (pl. mg/kg biomassza 
szemben a kezelés gyakoriságával). 
Ugyanakkor bizonyos kulcselemeikben megegyez-
nek, mint az adatgyűjtés, elemzés, irányelvek és 
beszámolás.
A módszerek és eljárások további harmonizációja 
csakúgy, mint a mögöttük lévő DDDvet értékek 
a jobb összehasonlíthatósághoz vezethetnek, il-
letve kevesebb zavarhoz a rendszerek összeha-
sonlítása során. Az ilyen típusú, állatspecifikus 
adatgyűjtési rendszerek megléte telepi szinten 
nagy segítség, mivel azok lehetővé teszik az anti-
biotikum-felhasználás fajspecifikus fejlesztését és 
idővel segíti a célok kitűzését az antibiotikumok 
visszaszorítására, úgy az állattartók, mint az 
állatorvosok számára.
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biobiztonság és állAtegészségügyi 
menedzsment

116 sertésegészségügyi szakértőt kérdeztek meg 
több európai országból, hogy osztályozzák az an-
tibiotikum-felhasználási alternatívákat egy adott 
kritériumlista alapján, amely értékeli várható ha-
tékonyságukat, összevetve a befektetéssel és a 
fenntarthatósággal. Az antibiotikum-használat 
legmagasabbra értékelt alternatívája a maga-
sabb biobiztonság lett, melyet a megerősített és 
javuló vakcinázási stratégia, a cink használata 
(elsősorban választási korban), kiváló minőségű 
takarmány biztosítása és jobb diagnosztika alkal-
mazása követett. A cink használatán túl (melynek 
gyógyászati használatát Európában 2021 végén 
betiltották) ezek a lehetőségek minden sertéstartó 
számára elérhetők.
Más tanulmányok is számos menedzsment-ténye-
zőt hoztak összefüggésbe a csökkenő antibiotikum-
felhasználással. Az egyik, négy európai országra 
kiterjedő vizsgálatban az alacsonyabb antibioti-
kum-felhasználást 3 paraméterhez kötötték; kiter-
jesztett biobiztonság, későbbi választás (>24 nap) és 
öthetes tételmenedzsment-rendszer.

A 0 felhAsználás felé

Raised Without Antibiotics (RWA) – „antibiotikum-
mentesen felnevelve” a neve annak a tanúsító 
jelnek, melyet Dániában és az USA-ban ismernek. 
Ugyanakkor az antibiotikum-mentes termelés spe-
cifikus követelményeiről és az RWA bevezetéséről 
sok, eltérő menedzsmenttel és tartási körülmé-
nyekkel rendelkező telepen még kevés tudással 
rendelkezünk. 
Egy utóbbi belga tanulmányban 28 sertésáIlományt 
vizsgáltak, antibiotikum-felhasználásukat 35 hóna-
pon át követték. A kutatás célja annak kiderítése 
volt, hogy a sertésfarmokat milyen mértékben 
lehet antibiotikum-mentessé tenni, és milyen mér-
tékben képesek ezt a státuszt fenntartani az idő 
múlásával. 

Az eredmények azt mutatták, hogy a 28-ból 13 
telep sikeresen nevelte fel a malacokat antibiotiku-
mok nélkül, egyéves átmeneti időt követően. 1 évvel 
később a 13-ból 12 fenntartotta ezt a státuszt. 
Jellemzően az antibiotikum-mentes állományok 
kevesebb vakcinát kaptak, kisebb méretűek vol-
tak (közepesek, 85-300, átlagosan 200 kocával), a 
nem antibiotikum-mentesen tartott állományokkal 
szemben (180-1250 koca, átlagosan 350), és gyak-
rabban alkalmaztak 3-5 hetes betelepítés-választás 
rendszert, szemben a 4 hetes rendszerrel, melyet 
szignifikánsan gyakrabban alkalmaztak a nem 
antibiotikum-mentes telepeken.

köVetkeztetések

A leírt folyamatok szerint az antibiotikum-felhasz-
nálásról a sertéságazatban Európában az elmúlt 
évtizedben, illetve a ma már rendelkezésre álló 
eredmények szerint a vezető sertéstartóktól és 
államoktól, világossá vált, hogy az antibiotikumok 
használata tovább csökken, és remélhetőleg kivé-
teles eseménnyé válik a jövő sertéstartásában. A 
telepek többsége számára, úgy Európában, mint 
azon kívül ez természetesen további erőfeszítése-
ket és nagyobb odafigyelést igényel a jobb tartás, 
biobiztonság és menedzsment terén.
Kulcskérdés lesz, hogy mindenkit bevonjanak, be-
leértve a kistermelőket és azokat is, akik ellen-
állnak a változásnak. Végső soron ez a korlátozás 
megállítja vagy vissza is fordítja a rezisztencia 
kifejlődését, további előnyöket biztosítva az állat-
egészségügyben, a humán gyógyászatban és az 
élelmiszerbiztonságban egyaránt. 
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A Lawsonia intracellularis fertőzés jelentős 
károsodást okoz a bélrendszer mikrobiomjában 
és a bélnyálkahártyán.

A szájon át adandó, élő kórokozót tartalmazó 
Enterisol® Ileitis a természetes fertőzést 
utánozza, ezért hatékony védelmet nyújt ott, 
ahol a fertőzés zajlik: a bélben.

Szájon át adandó, élő kórokozót 
tartalmazó vakcina ileitis ellen.

NE HAGYJA, HOGY A LAWSONIA 
ÁTVEGYE AZ URALMAT!

*A vakcina megváltoztatja a mikrobiom összetételét. A közzétett szakirodalom szerint ez csökkentheti a L. intracellularisszal és Salmonella entericával együttesen fertőzött 
sertésekben a Salmonella fajok előfordulását és szerológiai-előfordulását a fertőzés akut szakaszában és a vágáskor.

Enterisol Ileitis vakcina A.U.V., Liofilizátum és oldószer sertések részére készült belsőleges szuszpenzióhoz; Hatóanyag (liofilizátum): Attenuált élő Lawsonia intracellularis (MS B3903): 104,9-106,1 TCID50 (Tissue 
Culture Infective Dose 50%); Javallatok: Háromhetesnél idősebb választott malacok aktív immunizálására, a Lawsonia intracellularis fertőzés okozta bélbeli elváltozások mérséklése, valamint a betegséghez társuló 
szétnövés és csökkent testtömeg-gyarapodás enyhítése céljából. Üzemi körülmények között a vakcinázott malacok átlagos testtömeg-gyarapodása a kezeletlen csoport értékeit akár napi 30 g-mal is meghaladta. A 
védettség a vakcinázás után legkorábban 3 héttel alakul ki és legalább 17 hétig tart. Ellenjavallatok: Nincs. Adagolás: Sertéseknek (háromhetes kortól) testtömegtől függetlenül egyszeri 2 ml-es dózis adandó szájon át. 
É.e.ü.v.i: Nulla nap. Hűtve (2°C – 8 °C) tárolandó és szállítandó. Fagyástól óvni kell. Fénytől védve tartandó. Engedélyes: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, 55216 Ingelheim/Rhein, Németország. Vényköteles. 
Kérjen állatorvosától vagy gyógyszerészétől további felvilágosítást! Alkalmazás előtt, illetve további információért olvassa el a használati utasítást, vagy kérdezze a Boehringer Ingelheim képviseletét: Boehringer 
Ingelheim RCV GmbH & CoKG Magyarországi Fióktelepe, 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10., Tel.: 06 1 299-8900 • Fax: 06 1 299-8901, ah.hu@boehringer-ingelheim.com. Tk.sz.: 2443/2/08 MgSzH ÁTI (50 adag).
Reklámanyag lezárási dátuma: 2021.03.

ÚJ, 
BIZONYÍTOTT 
SALMONELLA 

ELLENI 
HATÁS*

BI_Enterisol_Ileitis_A4_HU.indd   1 2021. 07. 12.   10:20:45
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Antibiotikum-hAsználAt csökkentése 
A mt során

A mesterséges termékenyítés (MT) az egyik legin-
kább alkalmazott és hatékony biotechnológiai mód-
szer a sertéstartásban világszerte. Antibiotikum 
adása a spermahígítóhoz szabványos eljárás a 
baktériumnövekedés megakadályozására a sper-
mában az eltartás során. Az intenzív sertéstermelő 
rendszerek megkövetelik a fenntartható tenyész-
tési hatékonyságot, figyelembe véve a környezeti, 
közegészségügyi és állatjóléti szempontokat.

A globális Antimikrobiális szer hAsználAt 
éVi 236 757 tonnárA nöVekszik

Azt jósolják, hogy 2030-ra a világ antimikrobiális 
szer használata, úgy a humán, mint az állatgyógy-
ászati területen ebben a mértékben növekszik 
majd. Az antibiotikum-rezisztenciával kapcsolatos 
növekvő figyelem hatására a sertéságazat olyan 
stratégiát keres, mellyel az antibiotikumok csök-
kenthetők vagy helyettesíthetők a spermahígítók-
ban anélkül, hogy az antimikrobiális hatékonyság 
és a spermaminőség kárt szenvedne.

spermAhígítók és Az AntibiotikumokAt

A folyékony sperma használatát részesítik előny-
ben a telepeken, mivel lényegesen hatékonyabb 
a fagyasztott spermánál. Hígítókat alkalmaz-
nak a tápanyagok és a hőstabilitás érdekében, a 
membránstabilizáláshoz alacsony hőmérsékleten 
és energiaforrásként a metabolizmushoz, vala-
mint a pH fenntartására a sejttörmelékek mellett, 
és ionokat a membránok és sejtek egyensúlyának 
fenntartásához.

A spermahígítókat a rövid, közép és hosszú idejű 
tárolás képessége szerint osztályozzuk, úgy gya-
korlati, mint kereskedelmi oldalon.
•  Rövidtávú hígítók Megtartja a sperma eredeti 

állapotát 24 órán át, maximum 72 óráig.
•  Középtávú hígítók a folyékony spermát 3-4 napig 

tartja el.
•  Hosszútávú hígítók akár 7 napig hatékony.

Az ejakulátum a spermavétel után általában 103–
105 CFU/ml baktériumot tartalmaz. Ehhez járul 
még, hogy a hidegsokk jelenség által okozott mi-
nőségromlás miatt a kanspermát hagyományosan 
16–18°C között tárolják; a MT-nél használt sper-
maadagokhoz ezért kell antimikrobiális szert adni 
a baktériumok szaporodásának meggátlására.

A kAnspermA bAkteriális szennyezettsége

A környezeti és a testben fellelhető baktériumok 
megtelepednek a kan nemi útjaiban és bekerülnek 
a spermába az ejakuláció során. 
Ezért a környezet tisztasága és a gyakori almozás 
kulcstényezők a szennyezés mértéke szempontjá-
ból. A spermavétel utáni szennyezés bekövetkezhet 
a laboratóriumi feldolgozás során. 
A spermában lévő baktériumok versenyeznek a 
spermiumokkal a tápanyagokért, metabolikus mel-
léktermékeket és toxinokat termelnek, megrövidít-
ve a spermaadagok eltarthatóságát. 

Az antibiotikumokat nem kizárólag tűn keresztül, takarmányban vagy ivóvízben 
adhatjuk be. Arra is használjuk, hogy biztosítsuk a sperma kifogástalan minősé-
gű legyen a sertések egészsége szempontjából. Az antibiotikum-felhasználás visz-
szaszorításának nyomása alatt érdemes alternatív megoldásokat keresni a sper-
ma bakteriális kórokozóktól mentessé tétele érdekében.
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A nagy mértékű baktériumszaporodás a MT ada-
gokban a spermiumok minőségének romlásához, a 
termékenyítőképesség csökkenéséhez és kórokozók 
kocába juttatásához vezet. A spermahígító táp-
anyagokat tartalmaz a spermiumok számára, de 
ugyanez a környezet ideális a baktériumok szapo-
rodásához is.

Az Antibiotikumok helyettesítése 
A spermAhígítóbAn

Több módszert is alkalmaznak a hagyományos 
antibiotikumok helyettesítésére a kansperma el-
tartása során.
Az egyik ilyen módszer kiegészítő antimikrobiális 
anyagok hígított spermába keverése, mint pl. a 
sertés antimikrobiális myeloid fehérjék, amely alig 
befolyásolja a sperma életképességét, de csökkenti 
a baktériumterhelést. 

A kationos antimikrobiális fehérjék is alkalmasak 
a szokásos antibiotikumok kiváltására
A rövid antimikrobiális lipopeptidek alkotják az 
ígéretes jelöltek harmadik csoportját az antibioti-
kum-mentes kansperma-eltartásban, és ezek akti-
vitást mutatnak a MT-ben potenciálisan szerepet 
játszó baktériumokkal szemben, pl. Trueperella 
pyogenes; Alcaligenes faecalis; Pseudomonas 
aeruginosa; Pasteurella species; Providencia stuar-
tii; Escherichia coli és Streptococcus porcinus.
A feltételezhetően bioaktív mikroalgák a levett 
spermában nem mutatnak széles spektrumú 
antimikrobiális aktivitást; ugyanakkor ígéretes 
alternatívák a baktérium-specifikus, testre szab-
ható felhasználásra a kansperma-hígítókban, anti-
biotikumokkal vagy más antimikrobiális szerekkel 
kombinálva.
Továbbá, a baktériumok fizikai eltávolítására egy-
rétegű centrifugálást és mikroszűrést is alkalmaz-
nak . Ennél a módszernél a spermát szeparáljuk a 
baktériumszennyezettségtől a spermában, azonnal 
a levételt követően. Fontos tudni, hogy a baktériu-
mok eltávolítását befolyásolja a baktérium típusa, 
illetve a spermavétel és a centrifugálás között eltelt 
idő.

Egy másik alternatív módszer az antibiotikum-men-
tes spermatárolás alacsony hőmérsékleten, elérve 
a bakteriosztázist. Tanulmányok szerint a sperma 
eltartása antibiotikum-mentes hígítóban 5°C-on 
fenntartja a magas motilitást, megőrzi a memb-
ránok épségét és az alacsony DNS-fragmentációs 
indexet 72 órás tárolás alatt. A hipotermikus 
spermaeltartási módszer nem befolyásolja negatív 
irányban a fertilitást és csökkenti a termékenyítő 
adagok baktériumterhelését, összehasonlítva a 
17°C-on tartott mintával.

bAkteriocinok

Mindezeken túl, a bakteriocinok, bioaktív bakté-
riumfehérjék heterogén csoportja, vagy más bak-
tériumokkal szemben antimikrobiális aktivitással 
rendelkező fehérjék a folyadékban eltartott sper-
mához adva csökkentik az E. coli mennyiségét.
Továbbá, belső antimikrobiális aktivitással rendel-
kező antibiotikum-mentes spermahígítók használa-
tával csökkenthetjük az antibiotikum-felhasználást 
a sertések termékenyítésében anélkül, hogy befo-
lyásolnánk a sperma minőségét.
Vas-oxid nanorészecskék hozzáadása a kanspermá-
hoz enyhe antimikrobiális hatást fejt ki a sperma 
tulajdonságainak káros befolyásolása nélkül. Az 
ezüst- és vas-oxid nanorészecskék kombináció-
ja nagyobb mértékű antibakteriális hatást vált 
ki, habár ennek egyúttal magasabb a spermiu-
mokra gyakorolt toxikus hatása. A szelén vagy 
cink nanorészecskékről szintén ismert, hogy ja-
vítják a hímivarsejtek membránjának stabilitását 
antimikrobiális hatásukon keresztül. 
Végül a citozan nanorészecskék kölcsönhatásba 
lépnek a baktériumok sejtmembránjával, azok 
szétesését okozva, míg az EDTA (etiléndiamin-
tetraecetsav növeli a baktérium sejtfalának 
permeabilitását. A citozan és EDTA kombináci-
ója a sperma minőségének rontása nélkül fejt ki 
bakteriosztatikus hatást.
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jöVőbeli kihíVások A mt terén

A MT elterjedtsége és a magas reprodukciós telje-
sítmény költséghatékony, biztonságos termékenyí-
tő adagok előállítását igényli, magas fertilizációs 
kapacitással az értékes genetikájú kanoktól. A ko-
cánként igényelt éves spermaadagok csökkentése 
érdekében kíméletes spermakezelésre, szállításra 
és tárolásra van szükség, csakúgy, mint hatékony 
minőségbiztosítás kialakítására.
Az extrém klimatikus viszonyok és a nyári hőstressz 
negatívan befolyásolják a szaporítás hatékonysá-
gát, ezért genetikai, menedzsment és farmakoló-
giai szempontokat is érdemes figyelembe venni a 
szezonálisan visszaeső termékenyülés arányának 
csökkentésére. Az ivar szerint válogatott sperma 

életképes és alkalmas a kívánt ivarú malacok előál-
lításához. Ugyanakkor további erőfeszítéseket igé-
nyel az intracervikális termékenyítéshez megfelelő 
katéterek kifejlesztéséhez, hogy csökkenthessük a 
termékenyítő adag mennyiségét.

Összefoglalva, a spermavétel és feldolgozás során 
baktériumok jutnak az ejakulátumba, rontva a 
spermaminőséget és a termékenyülési arányt. 
Antibiotikumok hozzáadásával csökken, de előse-
gítjük rezisztencia kialakulását is az antibiotiku-
mokkal szemben. Ezért van szükség alternatív 
megoldásokra a hagyományos antibiotikumok ki-
váltására a sperma eltartásában.

Istálló technológiák
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Az Antibiotikum-hAsználAt korlátozásA 
érinti A sertések jólétét?

Az antibiotikumok helytelen használata antibioti-
kum-rezisztenciához vezet. Habár számos ország-
ban betiltották az antibiotikumok alkalmazását 
hozamfokozóként és profilaktikus célokra, az an-
tibiotikumok használata világszerte még mindig 
széles körű. Ezért fontos a fő telepi stresszorok 
azonosítása az intenzív nagyüzemi sertéstartás-
ban, hogy megállapíthassuk negatív hatásukat a 
sertések egészségére és jólétére, valamint, hogy 
módszereket dolgozzunk ki annak felmérésére, 
hogy a sertések jólétében és egészségi állapotában 
elért javulás miként járul hozzá az antibiotikum-
felhasználás csökkentéséhez az ágazatban.
Az állatok jóléte és a környezetvédelmi kérdések 
jelentős szerephez jutottak az elmúlt évtizedekben. 
Az állategészségügyi Világszervezet szerint „az 
állat akkor érzi jól magát, ha egészséges, kényelme 
biztosított, jól táplált, biztonságban van, nem szen-
ved kellemetlen állapottól, mint fájdalom, félelem, 
szorongás, valamint képes a fizikai és mentális 
állapota szempontjából fontos viselkedési formák 
gyakorlására.”
Az intenzív sertéstermelési rendszerekben a nagy 
állatsűrűség a sertéseket kiteszi a stresszorok, 
környezeti kórokozók hatásának és lehetőséget biz-
tosít a légző- és emésztőszervi betegségek terjedé-
séhez. Ennek eredményeként úgy becsüljük, hogy 
2030-ra az antibiotikumok használata az állattartó 
telepeken 11,5%-kal emelkedik.

miként okoz betegséget A stressz?
Ha a fiziológiai paraméterek, mint pl. a pH-t, az oxi-
génellátást, a hőmérsékletet és a vér glükózszintjét 
stresszorok veszélyeztetik, a test allosztatikus 
folyamatot indít el az egyensúly helyreállítására. 
Ez a folyamat felerősíti a stresszre adott válasz-
reakciót, vészreakciót készít elő és serkenti a 
kortizol kiválasztását, melynek metabolikus, szív-
érrendszeri és immunológiai hatásai vannak. Az 
allosztatikus folyamat erőteljes aktiválása szoron-
gást vált ki, mely szenvedést és végső soron az állat 
jólétének romlását okozza.

biológiAi Védekezés

A stresszorok olyan biológiai védekező mehanizmust 
aktiválnak, amely felerősíti a viselkedési, autonóm 
idegrendszeri, neuroendokrin és immunválaszt. A 
krónikus stressz csökkenti a sertések természetes 
képességét a sikeres reagálásra immunológiai ki-
hívásra. Ráadásul, a nagy termelési hatékonyságú 
sertések sebezhetőbbek a betegségekkel szemben, 
mert metabolikus forrásaikat a növekedésre for-
dítják az immunrendszer helyett is.
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melyek A fő telepi stresszorok?
Az intenzív sertéstartó rendszerekben a fő 
stresszorok a következők: (a) a tartási körülmé-
nyekkel összefüggő stresszorok (b) a menedzsment 
gyakorlatokból eredő stresszorok. Az első csoport-
ba tartozó stressztényezők az intenzív tartásra 
jellemző fizikai korlátozásokból ered, beleértve a 
mozgás, a szocializáció és a természetes viselkedési 
formák kifejeződésének korlátozását és az előny-
telen klimatikus körülményeket, mint amilyen a 
hőstressz. A második csoportba a takarmányozási 
menedzsmenttel, születés előtti stresszel, újszü-
lött-menedzsmenttel, választással, korai szállítás-
sal, ismeretlen egyedek összekeverésével, csonko-
lással és az ember-állat interakciókkal kapcsolatos 
stresszorok tartoznak. Ezek a tartási és menedzs-
ment tényezők a szorongás forrásai a sertésnél, és 
olyan betegségeket okoznak, melyeket jellemzően 
antibiotikumos megelőző kezelésekkel orvosolnak.
 
sertés jólét és Antibiotikum-hAsználAt

A telepi antibiotikum-felhasználás a stresszorok 
okozta légzőszervi, bélrendszeri és szaporodási 
betegségek kezelésére irányul. Tanulmányok sze-
rint számos erősen stresszes menedzsment-be-
avatkozás történik fiatal sertéseken, és a malacok 
az antibiotikummal leginkább kezelt korcsoport. 
Ráadásul, a legtöbb tartó az összes sertésen al-
kalmazza az antibiotikum-kezelést a stresszes idő-
szakokban, mint a herélés, választás és a hizlalási 
fázis. 

A dajkásítás, az alacsony testtömeg vagy gyenge 
gyarapodás a malacoknál szintén ösztönzi az anti-
biotikum-használatot. A gyenge levegőminőség és 
higiénia, társulva a nem megfelelő tartástechnoló-
giával szintén növelheti az antibiotikumok felhasz-
nálását a légzőszervi betegségek megelőzésére. 
Az alkalmatlan itatók és a zsúfoltság, együtt a 
játékszerek alkalmazásának hiányával az ízületi 
fertőzések és farokrágás miatti antibiotikum-fel-
használást ösztönzi.

hogyAn kezeljük A problémát?
A tartási körülmények javítása és a környezet 
változatosabbá tétele kulcsfontosságúak a szoron-
gás és unalom ellen a sertéseknél. A jó elhelyezés 
hőmérsékleti komfortot biztosít, lehetővé teszi az 
állatok mozgását és kíváncsiságuk kielégítését, 
csökkenti a sántaság előfordulását, a rendellenes 
viselkedést és a stresszt, javítja az anyai visel-
kedést a kocáknál és a társas viselkedést a ma-
lacoknál, javítja a malacok ellenálló-képességét 
a kórokozókkal szemben. A környezet változato-
sabbá tétele lehetővé teszi a malacok számára az 
ösztönös viselkedési formák kiélését, elősegíti a 
pozitív érzelmi állapiot kialakulását és támogatja 
az immunrendszer és a bél mikrobióta kifejlődését 
a korai életszakaszban. A pozitív ember-állat vi-
szony biztosítja a telepi sertés-jólétet és csökkenti 
az antibiotikum-felhasználást.
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A kAnspermA átViheti Az Asp Vírust 

A vírus hatékonyan átvihető fertőzött kanokról 
fogékony recipiens kocasüldőkbe a MT-sel. Arra 
figyelmeztetnek, hogy ily módon egyetlen fertőzött 
tenyészkan magában hordozza annak veszélyét, 
hogy gyorsan és széles körben elterjessze az ASP 
vírust országokon belül és azok között.
A kutatók az „Estonia 2014” vírustörzset hasz-
nálták a kísérlet során. Négy kant fertőztek int-
ramuszkulárisan, majd naponta vért és spermát 
vettek tőlük. A vírusgenomot a spermában a 
fertőzés után 2 nappal már kimutatták, a vérben 1 
nap után, miközben a spermaminőség lényegében 
változatlan maradt.

14 kocasüldőt vontak be a kísérletbe. A hígított 
spermával végzett termékenyítést követően a 14-
ből 7 süldő lett ASPv pozitív a termékenyítés után 
7 nappal, a 35. napra pedig az összes kocasüldő 
pozitívvá vált. 
12 kocasüldő vetélt el 13-ból a lázas állapot követ-
keztében. A 14. süldő magzatainak egy része mu-
tatott abnormalitást és ezek szöveteiben az ASPv 
replikációja is lezajlott.

Az afrikai sertéspestis vírus (ASPv) képes terjedni a kanspermával a 
mesterséges termékenyítés (MT) során a kocasüldőkbe és a születendő
magzatokba – derítette ki egy közös német-USA kutatás.

Átfogó trágyaprogram
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sergiy kAsyAnoV (ksg Agro):
„tAkArmányozás ukrAjnábAn 
bizonytAlAn időkben”

Hogyan befolyásolta az orosz támadás
cégük tevékenységét?
A háború miatt két-frontos helyzettel kell szem-
benéznünk. Az első front a fegyveres harc az 
ellenséggel szemben, a második pedig azt termelni, 
amire az embereknek szükségük van: a hadsereg-
nek és mindannyiunknak. Az ukrán üzleti élet fő 
feladata most Ukrajnában az, hogy mindent meg-
tegyünk a későbbi győzelem érdekében.
Cégünk feladata, hogy mindenáron biztosítsa a 
termelés folytonosságát és fenntartsa a mezőgaz-
dasági termékek zavartalan szállítását. Ez nagyon 
fontos, mert a háború alatt az élelmezésbiztonság 
az ország átfogó biztonságának fontos eleme. 
Cégünk a határmenti régió élelmiszer-ellátási rend-
szerének egyik legfontosabb résztvevője. A mi 
régiónk nem csak önmagát látja el, hanem segíti 
számos más ukrán járás élelemiszerellátását.

Érték károk termelési kapacitásaikat?
Szerencsére, a frontvonal közelsége ellenére a 
háború nem érintette gazdaságainkat, beleértve 
a sertéstelepeket is. De ez nem jelenti azt, hogy 
nem voltak nehézségeink. A háború kezdete óta 
a mezőgazdasági üzemek bizonytalanságban van-
nak. Minden korábbi tervet módosítani kellett. 
Cégünknél, mint számos más vállalkozásnál, a 
legfontosabb a folyamatos munkavégzés lehetősé-
gének biztosítása volt. 

Ehhez meg kellett oldani számos szociális és sze-
mélyzettel kapcsolatos problémát, mivel sokan 
elhagyták az országot. Így elkezdtük helyreállí-
tani a megszakadt ellátásii láncot, az értékesítési 
láncot stb. Megkezdtük az együttműködést a te-
rületi önkormányzatokkal és a katonai igazgatási 
szervekkel annak érdekében, hogy minden szük-
séges ellátás biztosítható legyen a hadsereg és a 
háttérország számára.
       
Mi a helyzet most?
Sertéselőállításunk ma a régióban a fogyasztói pia-
con közel 80%-ot tesz ki. Szállításaink azonban túl-
nyúlnak a régión. A háború kezdete óta jelentősen 
növeltük termelésünket - 20%-kal a háború előtti 
időszakhoz képest. 20.000 hektár földterületen ter-
mesztünk gabonát takarmányozási célra.
Társaságunk teljes saját termelési ciklussal rendel-
kezik: az összes állatot sertéstelepünkön neveljük, 
teljes ellenőrzés alatt tartva a hizlalási technológi-
át. Ezután elszállítjuk a termékeket a húsfeldolgo-
zó üzembe, mely a vertikális cégintegráció része. 
A termékek ezután az élelmiszeráruház-láncokba, 
vagy közvetlenül a fogyasztókhoz kerülnek.
A háború megváltoztatta a társadalmi felelősség 
alapú üzletvitel fogalmát. Véleményem szerint az 
üzletvitel fő célja most nem a haszonszerzés bármi 
áron, hanem a szakképzett munkaerő és a mun-
kahelyek megtartása, a bérek szinten tartása és 
további szociális juttatások biztosítása, amire most 
a leginkább szükség van. A háború alatt mindenki-
nek nehéz.

A KGS Agro az egyik legnagyobb sertéstenyésztő Ukrajnában. Dnyipro járás-
ban található, az ország keleti részén, ezért a határ közelsége miatt állandó 
rakétacsapásoktól szenved. 2022 novemberében új sertéshizlaló telepet helye-
zett üzembe. Sergiy Kasyanov, az igazgatóság elnöke az alábbiak szerint vázol-
ja a cég háborús időszakra vonatkozó stratégiáját:
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Cégünk három dologban hitt szociális politikáját 
illetően. 
-  Az első, hogy nem csökkenti, sőt, nemcsak meg-

tartja, hanem növeli is a munkahelyek számát.
-  A második, a bérek emelése az inflációnak megfe-

lelően, és időben történő kifizetése.
-  A harmadik, az együttműködés a regionális ha-

tóságokkal. 

A háború kezdete óta sok ukrán távozott külföldre, 
ugyanakkor a Dnyipro régió befogadott számos 
menekültet is. Ezekkel az emberekkel nem csak 
az államnak kell törődnie, hanem az iparnak is. 
Segítünk nekik állást találni, és megoldani lakha-
tási problémáikat. Élelmiszer-segély programot in-
dítottunk a gyermekes családok részére; sertéshús 
szállításával aktívan segítjük az ukrán hadsereget 
és a régió egészségügyi intézményeit.

Oroszország támadása Ukrajna infrastruk-
túrája ellen veszélyezteti a teljes ország 
áramellátását. Ez hogyan hatott működé-
sükre?
Most az egész világ az ellenség stratégiájára figyel: 
a fontos infrastrukturális pontokat támadva meg-
fosztja az ukránokat az elektromos áramtól és a 
fűtéstől. Lehet számos, jól átgondolt stratégia, ha-
tékony logisztika, vevőkör, tehetséges személyzet, 
amit csak akarsz, de ha nincs áram, vagy hiányoz-
nak más alapvető erőforrások az épületekben és 
üzemekben, mindez hirtelen lényegtelennek tűnik.
Ezt mi nem engedhetjük meg magunknak, mivel 
társadalmi felelősség terhel minket, tekintve, hogy 
nemcsak régiónk, hanem az ország egészének élel-
miszerbiztonsága függ tőlünk.
Lehetővé vált a megszakítás nélküli munkavégzés 
a háborús időszakban is, az energia- és erőfor-
rás-függetlenségi tervnek köszönhetően, melynek 
megvalósítását 2022 elején kezdtük meg, a háborús 
cselekmények előtt. 

Üzletünkben nagy a tét, mivel állatokkal - sertések-
kel és malacokkal - foglalkozunk, és ehhez speciális 
- elsősorban hőmérsékleti - feltételek szükségesek. 
Ezért saját, önálló áramellátást hoztunk létre, mely 
lehetővé teszi a munkát áramszünetek esetén is.
Nem csak a sertéstelep komplexum áramellátá-
sáról gondoskodtunk, hanem a település alapvető 
fontosságú infrastruktúrájáról is, ahol a élőállato-
kat befogadó létesítmények találhatók. Itt például 
a vízellátó rendszer áramellátásának biztosításáról 
is beszélünk. Az áramellátásához nagyteljesítmé-
nyű diesel generátort helyeztünk üzembe a szivaty-
tyú állomáson, mely lehetővé teszi a lakóépületek 
vízellátását áramkimaradás esetén is.
A sertéstelep stabil működése lehetővé teszi szá-
munkra, hogy hatékonyan segítsük a hadsereget.     
A csapatok, a közigazgatási hivatalok és a kór-
házak kérésére ingyenes élelmiszerrel látjuk el az 
ukrán katonákat.
A háború kezdete óta cégünk több, mint 250.000 
euró értékű terméket szállított le. Ezen kívül, ak-
tívan részt veszünk a hadsereg élelmezésében, 40 
tonna húsipari termék ingyenes átadásával.

Okoz bármilyen gondot a háború a takar-
mány, a kiegészítők, a genetika vagy bár-
mely más biztosításában?
A háború miatt megsemmisült a logisztika, vala-
mint késedelmesen tudtuk csak teljesíteni kötele-
zettségeinket néhány partnerünkkel és szállítóink-
kal szemben.   Saját takarmánygyártó üzemünk 
is van a vertikális integrációban, mely segített a 
nehezebb feladatok megoldásában. Ez a verseny-
előny kedvező volt számunkra békeidőben is, mivel 
a kevert takarmány elsősorban külföldről érkezik 
Ukrajnába. Az ukrán valuta összeomlása után ez 
jóval drágább lett.
Elhatároztuk, hogy 3-hónapos stratégiai nyers-
anyag készletet hozunk létre takarmány-premix 
készítésére.
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A stratégiai tartalék képzésének célja a sertéstelep 
komplexum folyamatos működésének biztosítása 
volt, számolva a takarmány-összetevők ellátásá-
nak, a háború okozta átmeneti megszakadásával. 
A háború kitörése óta takarmánygyártó üzemünk 
maximális teljesítményen üzemel. Korábban, egy 
műszakban, naponta 100 tonna takarmányt ál-
lított elő. A háborús időszakban két műszakban 
működtetve, a napi mennyiség eléri a 200 tonnát. 
Kiépítettük továbbá saját logisztikánkat, pontosab-
ban elkezdtük saját járművekkel szállítani a kevert 
takarmányhoz szükséges premixet bevált szállí-
tónktól, akivel félúton találkozhattunk, és növelte 
a szállítási mennyiséget is.  
Sikerült megfelelő raktárkészletet felhalmozni, 
így hónapokra előre rendelkezünk a kevert takar-
mányhoz szükséges összetevőkkel: gabonák (árpa, 
kukorica, búza, tritikálé, cirok saját termesztés-
ből), lisztfehérje (korpa, szójaliszt, napraforgóliszt, 
szójabab pogácsa, olaj) és premixek.

Mi volt az oka az új hizlaló üzem megnyitá-
sának a régióban?
Természetesen a háború időszaka nem a beruhá-
zások ideje, mivel a legfontosabb a pénztartalék 
képzése a termelés folyamatosságának biztosí-
tásához - például a termelőüzemek helyreállítása 
támadások után. De korábban már volt szó háborús 
stratégiánkról: folytatni a fejlődést a háború alatt 
is. Terveink között szerepelt a sertésállomány fia-
talítása és növelése: az állományi létszám a háború 
kezdete óta 24 %-kal nőtt.
Az etetők megnyitása és üzembe helyezése a re-
konstrukció utolsó pontja, modern felszerelések 
beszerzésével, tesztelésével stb. Ez a folyamat 
hosszú, már a háború előtt elkezdődött.
Úgy gondoljuk, hogy az új hizlaló üzem bevezetésé-
vel tovább erősíthetjük Ukrajna élelmiszerellátásá-
nak biztonságát.

Mi történik most az ukrán sertéshús piacon?
3 árváltozási szakaszról beszélhetünk a háború 
alatt. Először az árak a háború előtti szinten vol-
tak, és a kereslet jelentősen megnőtt. Ezt árcsökke-
nés követte, különböző piaci szereplők kivonulása 
miatt (akik korábban a jelenleg elfoglalt területe-
ken működtek). 

Ennek eredményeként sok sertés került a piacra, 
és ez lenyomta az árakat. Később az árak növe-
kedtek. Ebben a délkeleti termelők piacról való 
kivonulása, az import hiánya és a növekvő üzem-
anyagárak játszottak szerepet. A logisztika nem 
befolyásolta jelentősen az áremelkedést, ez csak 
a kis és közepes termelőknek okozott gondot, akik 
egyáltalán nem tudtak üzemanyagot vásárolni.
Most enyhe áremelkedés figyelhető meg, melyet a 
vevők vásárlóereje korlátoz. Ez összhangban van a 
globális trendekkel.  

Mit várnak a jövőtől?
Mindannyian egyetértünk abban, hogy Ukrajnának 
a hadműveleteket kell finanszíroznia. De meg kell 
értenünk, hogy a győzelem után helyreállítási idő-
szak következik, és a kormánynak prioritásokat 
kell felállítani a gazdaság és a mezőgazdasági 
termelés területein, így például kompenzációs rend-
szert kell létrehozni a hitelkamatokhoz.   
Olyan feltételeket kell kialakítani, melyek mellett 
a bankok optimális arányban nyújtanak hiteleket 
a termékeket előállító vállalkozásoknak, az or-
szág élelmiszer-ellátásának biztosítása érdekében. 
Világos, hogy az import nem elég Ukrajna ellátá-
sára.
Cégünk teljesíti az összes élelmiszerbiztonsági 
előírást, és folytatja a háború előtt elkezdett ter-
melési programok megvalósítását. Meg kell érteni, 
hogy a miénkhez hasonló üzemek már most is nagy 
nyomás alatt működnek, ezért kiegyensúlyozott és 
felelős politikát vár el az államtól.

A KSG Agro
Cégünk vertikálisan integrált, vezető mezőgazdasá-
gi cég Ukrajnában. Fő tevékenysége a földművelés 
és takarmánytermesztés, valamint sertéselőállítás. 
A holding 62.000 főt foglalkoztat, és Ukrajna első 
10 cége közé sorolják.
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fiAtAljAink
beszélgetés holbok lászlóVAl, 
A VitAfort zrt. sertésspeciAlistájáVAl

Milyen indíttatásból választottad az állat-
tartáson belül is a sertést? 
Családi háttér, tanulmányaid alatt döntöt-
ted el, a gyakorlat során ismerted meg a 
területet, ez a munka adódott vagy netán 
véletlenül sodródtál bele?

Egyetemi tanulmányaim alatt főként 
monogasztrikus állatokkal való kísérletekben vet-
tem részt, havi, heti szinten dolgoztunk kísérleti 
telepi és tanszéki körülmények között sertésekkel 
és baromfival, továbbá a gyakorlati időt sertéstele-
peken töltöttem. 

Nagyon jó, sőt kiemelkedő tanáraim voltak 
Gödöllőn. Nekik is köszönhetem, hogy a sertés 
mellett se a szarvasmarha, se a baromfi nem áll 
tőlem távol, igyekszem mindhárom állatfaj terén, 
amennyire lehet „képben lenni”. Jelenlegi munkám 
során természetes inkább a sertésre koncentrálok, 
de eközben kiváló szarvasmarhás és baromfis kol-
légáimtól folyamatosan tanulok, továbbá természe-
tesen nálamnál valamivel tapasztaltabb sertéses 
kollégáim munkája és hozzám állása nagy szerepet 
játszik szakmai fejlődésemben, a jelenlegi szintre 
jutásban.

Hol kezdted pályafutásodat: A sertés előtt 
volt más terület is? Hol dolgoztál eddig, 
vagy ez az első munkahelyed?

Az első „nagybetűs” munkahelyem, rögtön az egye-
temi mesterképzés elvégzése után a Vitafort Zrt 
volt és továbbra is itt dolgozom. 

Mi ragadott meg a sertéságazatban? Milyen 
kihívásokat látsz magad előtt?

Gyorsan fejlődő ágazatról beszélünk világszinten. 
Ez mind fajtákban, mind takarmányozási kihívá-
sok terén a tudás folyamatos fejlesztését követeli 
meg a napi munkához. ennek tudatában, nálam 
akkoriban tapasztaltabb kollégáim hatására és 
sertéstelepi szakemberek munkáját látva úgy gon-
doltam, hogy ez megfelelő irány lehet számomra. 
Mindig és érdekelt a sertések viselkedéstana, va-
lamint takarmányozásuk, hogy s, miként hozható 
ki a legjobban abból az adott genetikai potenciá-
lú sertésből a hasznosításának megfelelő legjobb 
eredmény, minél jobban szem előtt tartva az ál-
latok jólétét és egészségét. Kihívásként élem meg 
napi szinten, hogy a változó körülmények között 
mind szakmai, mind emberi oldalról megfelelően 
cselekedjek és segítsem a partnereink munkáját.



24

Mit tartasz izgalmasnak jelenlegi
munkádban?

Az ország majd minden részén megfordulok, min-
denhol más és más kihívásokkal nézünk szembe, 
melyeket meg kell oldani. Ez izgalmas és motiváló, 
miközben természetesen jókora „stresszfaktorral” 
is jár a munkánk, ezt magunkban megfelelően 
kezelni kell, mert az állatok és a partnerek „rová-
sára” ez nem mehet. Néha, olyan érzés lehet, ami-
kor úton van az ember, mint az együttesek napjai 
turnéjuk alatt, ebben a „műfajban” is minden nap 
más-más helyszínen játszódik és kicsit mindig más 
az „előadás” vonulata.

Van jövője az ágazatnak? 
Te hogyan képzeled a saját jövődet benne?

Véleményem szerint van. Ha a puszta számokat 
nézzük, nagy mozgás látható és tapasztalható a 
sertéslétszámokban, viszont a népesség folyama-
tosan nő és enni akar, ennek meg kell felelni és 
meg is fogunk tudni. Próbálom optimistán, némi 
realizmussal vegyítve nézni ágazatunk jövőjét és a 
sajátomat is, miszerint én ebben, a takarmányozás 
és az állattenyésztés oldalán képzelem el a jövőmet, 
mert fontos szakma a mienk és szerintem jövője is 
van.
Sok veszély és kihívás övezi a sertéságazat minden-
napjait, mind egészségügyi, mind negatív propa-
ganda oldalról, viszont hiszem, hogy a tendencia és 
a „muszáj” ezt jó irányba fogja mozdítani. 

Ha megosztod velünk, szívesen hallanánk 
pár szót a magánéletedről. Az elmondottak 
alapján ambiciózus, munkájában elfoglal 
fiatalembernek milyen az otthoni háttere?

Az egyetemen ismerkedtem meg feleségemmel, 
aki szintén a szakmában dolgozik egyetemi kutató-
ként. Sokszor azt hallottuk, hogy nem olyan, jó, ha 
mindkét fél ugyanazt a szakmát gyakorolja, de mi 
ezt cáfolni tudjuk, mert sok kapcsolódási pont van 
a munkák között, sok ismeretanyagot meg tudunk 
egymással osztani, valamint esetlegesen segíteni 
egymás munkáját. Sok ismerősünk, barátunk dol-
gozik a mezőgazdaságban, az előbbiek természe-
tesen nem azt jelentik, hogy esténként a TV előtt 
csak a disznókról szoktunk beszélni.

Azzal köszönöm meg kollégámnak a beszélgetést, 
hogy Ő is, mint szerencsére többen mások, visszaad-
ják hitemet abban, hogy magam sem „feleslegesen” 
lelkesedtem a sertéságazatért ebben az országban, 
ahol ennek oly nagy múltja, az én fiatalkoromban 
még jelene, és remélem, a jelen fiataljai számára 
igenis jövője is van.


